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 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله الكرمي

 رب اشرح يل صدري ويسريل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل

আমার ি�য় ভােয়রা!  এগুেলা িকছু েমৗিলক কথা, যা বুঝা, তা িনেয় িচ�া ভাবনা করা এবং 

মেন ও �িৃতেত তা েগঁেথ রাখা জরুরী। েহদােয়ত�া� আে�ালন আর েহদােয়ত েথেক িবচূয্ত 

আে�ালেনর মােঝ এক িবরাট বয্বধান থােক। েসই বয্বধানেক সবর্দা আমােদর সামেন রাখেত 

হেব। 

েযসব আে�ালন েহদােয়েতর পেথ চেল,  নবীেদর পেথ এবং আ�াহর িকতাব ও রাসূেলর 

সু�াহর উপর পিরচািলত হয়। আর েযসব আে�ালন এই পথ েথেক িবচূয্ত,  এই দুই 

আে�ালেনর মােঝ থােক িবরাট বয্বধান। বয্বধানিট হল,  যখনই এসব আে�ালন বয্থর্তার 

মুেখামুিখ হয়,  যিদ েসই আে�ালন েহদােয়ত�া� হয়,  আ�াহর িকতাব এবং রাসূেলর সু�াহর 

আেলােত দীিক্ষত হয় এবং েসই ছােচ গিঠত হয় তেব েস আে�ালন এ বয্থর্তার কারণ িনেজর 

অ�ের,  তার সদসয্রা িনেজেদর অ�ের,  িনেজেদর কাজ কারবার,  িনেজেদর আমল ও 

দাওয়ােতর মােঝ এবং িনেজর আমেলর মােঝ তালাশ কের। 

পক্ষা�ের েগামরাহ আে�ালন বা েহদােয়েতর পথ েথেক িবচূয্ত আে�ালন যিদ বয্থর্তার 

মুেখামুিখ হয় তেব েস এ সীমানার বািহের চেল যায়,  অথর্াত েস িনেজর িহসাব েনয় না। 

িনেজর ঈমােনর িদেক দিৃ� েদয় না। তার সদসয্রা িনেজেদর দাওয়ােতর জিরপ চালায়না। 

িনেজেদর িহসাব িনকাশ েনয় না। িনেজেদর কথা কােজর িনিরক্ষণ কেরনা। বরং তােদর পরুা 

মেনােযাগ জাগিতক উপকরণ আর জাগিতক সমসয্ার িদেক থােক। তারা বািতল শি� ও 

িনেজেদর দুশমনেক বয্থর্তার কারণ সাবয্� কের। এই বািতল শি� এবং বািতল শি�র 

�ােটিজর পাওয়ার খবু েবশী িছল। বািতেলর কেছ উপকরণ েবশী পিরমােণ িছল। আমােদর 

কােছ উপায় উপকরণ খবুই কম িছল। একারেণ আমােদর বয্থর্তার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ। 

িক� েয আে�ালন েহদােয়ত�া�,  েয আে�ালন আ�াহ�দ� েহদােয়ত মেত চলার েচ�া কের 

েস আে�ালন যখনই বয্থর্তার মুেখামুিখ হয় তখনই েস িনেজর িদেক মেনািনেবশ কের। িনেজর 

আমেলর িদেক মেনােযাগ েদয়। যখন তােঁদর েথেক িভেটমািট েকেড় েনওয়া হয়,  তােঁদর 

দাওয়ােতর বদনাম করা হয়,  যখন তােঁদর দাওয়াত েশানার েকউ থােক না,  যখন তারঁা 

িবিভ� সমসয্া ও িবপেদ পেড় যায়,  যখন তােঁদর িদেক সদসয্ আসার পিরবেতর্ ভাগা শুরু 

কের যখন মানেুষর মেন তােঁদর দাওয়ােতর মহ� ও ভােলাবাসা বৃি�র পিরবেতর্ কমেত শুরু 

কের,  তখন েসই েহদােয়ত�া� আে�ালন থমেক দাড়ঁায়। েস  তৎক্ষণাৎ িনেজর িনিরক্ষণ শুরু 

কের েদয়। তার সদসয্রা িনেজেদর িহসাব িনকাশ েনওয়া শুরু কের েদয়। 

এই প�িতর উপরই নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� আে�ালন িছল। সাহাবােয় 

েকরােমর আে�ালন িছল। যার েনত�ৃ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িদেয়েছন। রাসূল 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েনতেৃ� সাহাবােয় েকরােমর তরিবয়ত আ�াহ এভােবই কেরেছন। 

লক্ষয্ করুন,  অহুেদর যুে� যখন সাহাবােয় েকরাম ক্ষতিবক্ষত হেলন এবং কে� পেড় েগেলন। 

তারঁা র�া� হেলন। এমনিক রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও র�া� হেলন। ঐ সমেয় 

সাহাবােয় েকরাম বলাবিল কেরিছেলন,  এই িবপদ েকাথা েথেক আসল?  েতা আ�াহ তখন কী 

বেলিছেলন?  েসখােন তােঁদর মেনােযাগ এ বেল দুিনয়ার সর�ামাদীর িদেক েফরােনা হয়িন েয,  
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েতামােদর কােছ অ� িছলনা। েতামােদর তরবাির কম িছল। েতামােদর কােছ বশর্া কম িছল। 

েতামােদর কােছ েঘাড়া কম িছল। বতর্মান ে�ক্ষাপেট আমরা বলেল এভােব বলব,  েতামােদর 

কােছ �ািশনেকাভ কম িছল। েতামােদর কােছ বারুদ িছলনা। েতামােদর েলাকসংখয্া কম িছল। 

েতামােদর ে�েটিজ ও �ািনং সিঠক িছলনা। এসেবর িদেক মেনােযাগ েঘারােনা হয়িন। বরং 

েসখােন আ�াহর নবী উপি�ত িছেলন। সাহাবােয় েকরােমর মত পিব� আৎমাগণ িছল। তােঁদর 

স�েকর্ আ�াহ কী বেলেছন?  েয সমেয় সকেল র�া�,  ক্ষত িবক্ষত। ঐ সমেয় আয়াত [সুরা 

আেল ইমরান- ১৬৫] অবতীণর্ হল-  

 

ا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبةٌ   أََوَلمَّ
“যখন েতামােদর িবপদ েপৗছঁল।” 

 
َذا َقدْ  َأَصْبُتم مِّثْـَليـَْها قـُْلُتْم َأىنَّٰ هَٰ  

  “েতামােদর েতা ি�গুন িবপদ েপৗেঁছেছ। েতামরা বলেল এ িবপদ েকাথা েথেক আসল।” 

 
 ۗ◌  ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنُفِسُكمْ 

“েহ নবী আপিন বলনু,  এই েয েতামােদর িবপদ েপৗছল,  এটা েতামােদর িনেজেদর কারেণ।” 

 

অতএব েতামরা িনেজেদর িদেক মনিনেবশ কের েদখ– েতামােদর আমেল কী �িট আেছ। 

এরপর আ�াহ বলেছন,  

 
 ]٣:١٦٥ِإنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر [

“িন�য় আ�াহ সকল িকছুর উপর ক্ষমতাবান।”  

 

আ�াহ সব ধরেণর সাহােযয্র উপর ক্ষমতাবান। েযভােব চান েসভােব েতামােদর সাহাযয্ করেত 

পােরন। িক� েতামােদর আমেল েকান �িট হেয় েগেছ। এই সতয্ পেথ রাসূেলর অনসুরেণর 

মােঝ,  শিরয়েতর উপর আমল করেত িগেয় েতামােদর েকান �িট হেয় েগেছ। একারেণ 

েতামােদর এ িবপদ এেসেছ। একারেণ বতর্মােন যিদ েকান িজহাদী দল িবপেদ পেড়, েকান 

সমসয্ায় পেড় এবং তার সাথী শিহদ হয়। এভােব আমােদর িজহাদী আে�ালনেক েদখেত 

হেব। যিদ আমােদর সাথীরা শিহদ হেত থােক,  তােদরেক ফািঁস েদওয়া হয়,  আমােদর 

অথর্স�দ আৎমসাৎ করা হয়,  তখন এই আয়াত আমােদর সামেন রাখেত হেব। আমােদর 

িনেজেদর িহসাব িনেত হেব। এটা হক দেলর একটা বড় ৈবিশ�।  

  

আপিন লক্ষয্ করুন,  মহান আ�াহ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক, সাহাবােয় েকরামেক 

এবং পরুা উ�াহেক সে�াধন করেছন। আ�াহ আমােদর সে�াধন কের বলেছন-  

 
 َوَال هَتُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

“েতামরা হীনবল হেয়া না,  েতামরা দুঃিখত হেয়া না,  েতামরাই িবজয়ী হেব যিদ েতামরা মুিমন 

হও।” [সুরা আেল ইমরান- ১৩৯] 
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আর এ আচরণ শুধু রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উ�েতর সােথ নয়। মহান আ�াহ 

েতা পেূবর্র উ�েতর বয্াপােরও বেলেছন। তােঁদর অব�া এমন িছল,  
      

 ]٣:١٤٦ُ◌ الصَّابِرِيَن [ َواللَُّه حيُِبّ  ۗ◌  َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُواوََكأَيِّن مِّن نَِّيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري 
“কত নবীর সােথ েথেক বহু আ�াহওয়ালা লড়াই কেরেছ। িক� আ�াহর রা�ায় তােঁদর েয 

িবপদ েপৗেছেছ, েস কারেণ তারঁা হীনবল হয়িন,  তারঁা দুবর্ল হয়িন, েভে� পেড়িন। আর আ�াহ 

এমন ৈধযর্শীলেদর ভােলাবােসন।” [সুরা আেল ইমরান- ১৪৬] 

  

এরপর আ�াহ বলেছন,  যখন তারঁা কে� পেড়িছেলন এবং িবপেদ পেড়িছেলন তখন তারঁা কী 

বেলিছেলন?  তারঁা দুশমেনর বয্াপাের িকছু বেলনিন,  বেলনিন েয দুশমন খবু শি�শালী,  বািতল 

অেনক শি�শালী। না,  বরং তারঁা তৎক্ষণাত িনেজর িদেক মেনািনেবশ কেরেছ। আর বেলিছেলন,  

েযমন আ�াহ তাআলা বেলন,  

 
 ]٣:١٤٧اْلَكاِفرِيَن [ ا َوانُصْرنَا ا َعَلى اْلَقْومِ َوَم َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأن قَاُلوا رَبـََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف أَْمرِنَا َوثـَبِّْت أَْقَداَمنَ 

“তােঁদর কথা শুধু এটা িছল েয,  আমােদর পাপসমুহ এবং আমােদর কােজ বাড়াবািড়গুেলা ক্ষমা 

কের িদন। আমােদর পাগুেলােক দঢ়ৃ কের িদন। আর আমােদরেক কােফর স�দােয়র উপর 

িবজয় দান করুন।” [সুরা আেল ইমরান- ১৪৭] 

তারঁা িনেজর িদেক মেনােযাগী হেয় িনেজর েগানােহর ক্ষমা �াথণা কেরিছেলন।  

 

আমার ভাইগণ!  এটা েহদােয়ত�া� আে�ালেনর িনদশর্ন। পক্ষা�ের েহদােয়েতর পথ েথেক িবচুয্ত 

আে�ালন এ িহসাব েনয় না েয,  আমরা শিরয়েতর উপর আমল করিছ িক করিছনা। তার 

সদসয্েদর এ িচ�া হয় না েয,  আমরা আ�াহর স�ি�র পেথ পিরচািলত হি� নািক েস রা�া 

েথেক িবচুয্ত। তােদর ভাবনা কী হয়?  তােদর সবর্দা ভাবনা শুধ-ু ,  মানষু আমােদরেক সাহাযয্ 

কেরিন। যিদ েলােকরা আমােদর েভাট েদয় তেব সারা দুিনয়ায়,  এই যিমেন এবং এ েদেশ 

মুহুেতর্ সফলতা আসেব। দুধ আর মধুর ঝরণাধারা �বািহত হেব। এখােন শাি�র পিরেবশ চেল 

আসেব। এ আে�ালনগুেলা শাি�র েয এলান েদয় তা অনথর্ক। তারা এটা েদেখনা েয,  

উ�েতর েয খারাপ অব�া,  েতা উ�েতর েয খারাপ অব�া তার সমাধান এটা হেব েয,  

উ�তেক এ খারাপ অব�া েথেক েবর করার জনয্ আমরা দািঁড়েয় যাব। আমরা বয্থর্ হি�,  

েলােকরা আমােদর দাওয়ােত সাড়া িদে�না,  মানষু আমােদর েথেক দেূর চেল যায়,  হয়েতা 

আমােদর আমেল েকান সমসয্া আেছ,  হয়েতা আমরা শিরয়ত েথেক দেূর সের েগিছ। এটা না! 

বরং তােদর সামেন শুধু একটা িবষয় থােক। মানষু আমােদর সমথর্ন কের না। তারা মানষুেক 

েদাষােরাপ কের। তােদর মেনােযাগ মানেুষর িদেক থােক। তােদর মেনােযাগ হয়– মানষু 

আমােদর কথা মানেব। মানষু তােদর কথা মানেব তােদর দওয়াত কবুল করেব এজনয্ তারা 

িনেজর িদেক মেনােযাগ েদয় না। 

 

এভােব েহদােয়েতর পথ েথেক িবচূয্ত েয আে�ালন,  েস সবর্দা বািতলেক এবং দুশমনেক েভে� 

েফলার েচ�া কের। িক� েস িনেজর িভতর শি�শালী করার বয্াপাের েকান সময় েদয় না। 

েতা েহদােয়ত েথেক িবচযূ্ত এবং েগামরাহ আে�ালেনর বড় বয্বধান হল এটা। 

 

আপনারা লক্ষয্ করুন,  রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক দীক্ষা�া� সাহাবােয় েকরােমর 

কমর্প�িত আমােদর সামেন। আ�াহর িকতাব েয তরিবয়ত কের েস পথ আমােদর সামেন। 
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অপর িদেক েযসব েলাক েগামরাহ এবং েয আে�ালন েগামরাহ তােদর সব েচেয় বড় 

উদাহরণ হল ইহুিদ খ�ৃানরা। ইহুিদ খ�ৃানরা যত পরীক্ষার স�ুখীন হেয়িছল,  দুশমেনর পক্ষ 

েথেক যত ক্ষিতর স�ুিখন হেয়িছল তখন তারা কী বেলিছল?  তারা বেলিছল এ িবপদ আমােদর 

কারেণ এবং আমােদর আমেলর কারেণ নয়। এটা বািতল শি�র কারেণ হেয়েছ। তারা বািহেরর 

িবিভ� কারণ িবপেদর উৎস মেন করত। বরং তারা বলত 

 

 َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرٰى َحنُْن أَبـَْناءُ اللَِّه َوَأِحبَّاُؤهُ 

আর ইহুদী খ�ৃারা বলত আমরা আ�াহর প�ূ এবং তারঁ ি�য় মানষু। 

 

তারা বলত আমরা আ�াহর ি�য়পা�,  আমােদর ইমান,  আ�াহর সােথ আমােদর স�কর্,  

আমােদর আমল শিরয়েতর উপর হে� িকনা?  আমােদর দাওয়াত ও কেমর্ েকান সমসয্া আেছ 

িকনা এসব তােদর আেলাচনার িবষয় হয় না। বরং তারা বলত আমরা েতা আ�াহর ি�য় 

মানষু। আ�াহ না করুন,  যিদ আমােদর িজহাদী তানিযম দুবর্ল হেয় যায়,  িজহাদী তানিযেমর 

সদসয্রা দুবর্ল হেয় যায় তখন আমরা েযন না বিল,  আমরা েতা আ�াহর ি�য়পা�। আমরা 

েতা মুজািহদ। ভাই মুজািহদ েতা মুজািহদ হেবই।  তাই বেল িক আমরা িনেজেদর ফিজলত ও 

মর্যাদার েঘাষণা কের েবড়াব,  আর উ�তের বয্াপাের এ ম�বয্ করব েয,   যিদ �াি� ও �িট থােক 

তাহেল তা শুধু উ�েতর মােঝই রেয়েছ।  উ�ত আমােদর স� িদে� না।  যিদ েকান সমসয্া থােক 

তাহেল তা বািতেলর মােঝই আেছ।  বািতল শি�শালী।  বািতল শি�শালী একারেণই উ�ত আমােদর 

স� েদয়িন।  আর আমরা মুজািহদ হেয় িনেজেদর আমল,  িনেজেদর দাওয়াত ও কাযর্�েমর �িত 

মেনােযাগ িদেবা না।  এ এক বড় বয্বধান। 

এিট অেনক বড় দভূর্াগয্ হেব েয,  িজহািদ আে�ালন েয িদেক দিৃ� েদওয়া দরকার েসিদেক দৃি� না 

েদওয়া।  সবর্�থম েযিদেক দিৃ� েফরােনা উিচত  েসিদেক পের  দিৃ� েফরােনা।   

�থম দিৃ� েকাথায় িদেত হেব?  িনেজর অ�র,  িনেজর আমল,  িনেজর দাওয়াত,  িনেজর কমর্,  

িনেজর পথ এবং িনেজর মানহােজর িদেক। েকাথায় আমােদর �িট হে�,  েকাথায় আমােদর 

ভলু হে�।  েসটা েকান কাজ যা করা উিচত িছল না তা আমরা কেরিছ। েসটা েকান কাজ 

যা করা দরকার িছল তা আমরা কিরিন?  যিদ আমরা এই েছাট িবষয়িটেক আমােদর 

আে�ালেন কাযর্কর না কির তেব যতই আমরা উ�তেক বিল ‘আমােদর িদেক আসুন’। যতই 

আমরা বািতলেক েদাষােরাপ কিরনা েকন ভিবষয্েত আমরা দুবর্ল হেত থাকব। ভিবষয্েত 

আমােদর উপি�িতই এ উ�েতর েবাঝা হেয় দাঁড়ােব। এজনয্ আবশয্ক হল িনেজেদর সংেশাধন 

কের েনওয়া। 

   

লক্ষয্ করুন,  হযরত ওমর রা.  বািহনীর কমা�ার সা’ দ ইবেন আিব ও�াস রা. েক প� 

িলখেছন। েসখােন িতিন এ িনেদর্শ িদে�ন,  

 
 "فإين آمرك ومن معك بتقوى اهللا على كل حال"
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আিম েতামােক এবং যারা েতামার সে� আেছ তােদরেক সবর্াব�ায় আ�াহেক ভয় করার িনেদর্শ 

িদি�। 

 
العدو وأقوى املكيدة يف احلرب""فإن تقوى اهللا أفضل العدة على   

কারণ আ�াহর ভয় শ�র িবরুে� সব েচেয় উৎতম যু�া�। এবং যু�েক্ষে� সবেচেয় শি�শালী 

েকৗশল। 

এরপর িতিন বলেছন,  

 
 "وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احرتاسا من املعاصي منكم من عدوكم"

আিম েতামােক এবং েতামার স�ীেদর িনেদর্শ িদি�,  েতামরা শ�র বয্াপাের যতটা সেচতন 

থাক তার েচেয়ও সেচতন থাকেব েগানােহর বয্াপাের। 

এরপর িতির বলেছন,  

 
 "فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم

কারণ বািহনীর েগানাহ শ�র েচেয়ও অিধক ভয়ংকর।’  

 

শ� কী পিরমান শি�শালী?  তােদর শি�শালী হেত দাও!  তােদর কােছ েয পিরমান যু�া� 

থাক,  েয পিরমান ে�ান,  েজট িবমান ও িব- ৫২ থাক। েকান সমসয্া েনই। শুধ ু েগানাহ কেরা 

না,  আ�াহর সােথ স�েকর্ ঘাটিত আসেত িদও না। যিদ আ�াহর সােথ স�েকর্ দুবর্লতা 

আেস এবং শিরয়েতর উপর আমল না হয় তেব �রণ রাখনু,  আপনােদর কােছ যত অ�ই 

থাক না েকন,  েসসব অ� েকান কােজ আসেব না।  

  

আ�াহ তাআলা এখােন আফগািন�ােনর ইিতহােস আমােদর েদিখেয় িদেয়েছন। তােলবান ভােয়রা 

আমােদর সামেন আেছ। এই ভাইেদর কােছ কী িছল?  তােদর কােছ িপকা থাকেতা, আর িপকা’র 

েয পাত থাকেতা, েসটাও থাকেতা অেধর্ক! তােঁদর কােছ মাইনও থাকত। িক� েসগুেলা েকমন?  

সুবহানা�াহ আিম এমন ভাইেক েদেখিছ িযিন িবজেয়র পর িবজেয়র পবর্গুেলােত অংশ 

িনেয়িছল। িক� মটরসাইেকেল েপে�াল েদওয়ার মত পয়সা তারঁ কােছ িছল না। এক ভাই 

আমােক আেরক জেনর বয্াপাের বেলন,  েস অনয্ এলাকায় যােব েসখােন তােঁক আেরক বয্ি� 

েপে�াল িকেন েদেব। েপে�ােলর পয়সাটাও তারঁ কেছ নাই। এই হল তােঁদর যুে�র সামানাপ�। 

িক� এই সীমাহীন অভােবর মােঝও আ�াহর েশাকর তারঁা পরুা দুিনয়ােক নাকািন চুবািন 

খাওয়াইেছ। একারেণ আসল দুশমন হল েগানাহ,  তােক ভয় করেত হেব। 

 

হযরত ওমর রা.  এরপর বেলন,  ‘ মুসিলমরা তােঁদর দুশমেনর েগানােহর কারেণ সাহাযয্�া� 

হয়।’  শ�র নাফরমািন যিদ েবশী হয় তখন মুসিলমরা সাহাযয্ �া� হয়। যিদ এমনটা না হয় 

তেব তােদর েমাকােবলায় আমােদর শি� কলুােব না। কারণ আমােদর েলাক সংখয্া তােদর 

েলাক সংখয্ার সমান নয়,  আমােদর উপকরণ তােদর উপকরেণর সমান নয়। ‘ যিদ 

নাফরমািনেত আমরা উভেয় বরাবর হই তেব শি�েত তারা আমােদর েচেয় ে�� হেব।’   
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েদখনু!  পািক�ািন বািহনী,  যিদ আমরা তােদর েচেয় েবশী েগানাহ কির,  যিদ আমােদর হােত 

মুসলমানেদর র� �বািহত হয়,  আমােদর যবান �ারা যিদ মুসলমানেদর স�ান হািন হয়। 

আমরা মুসলমানেদর রক্ষক হেত চাই,  িক� আমােদর হােতই যিদ তােঁদর জান মােলর ক্ষিত 

সাধন হয়। আমরা আর এই বািহনী যিদ েগানােহ বরাবর হই তেব েতা তােদর শি� 

এমিনেতই েবশী। তােদর সােথ আেমিরকা আেছ, তার কােছ অেনক িকছু আেছ। তােদর সােথ 

নয্ােটা আেছ,  চীন আেছ এবং আেরা অেনক িকছু আেছ। আর আমােদর সােথ যিদ আ�াহ না 

থােক তেব িকভােব আমরা সফল হেত পারব। আসল �� হল,  েক েগানােহ কম আর েক 

েবশী?  

  

হযরত ওমর রা.  এরপর বেলন,  যিদ আমরা েনক আমল েগানাহ েথেক েবঁেচ থাকার মাধয্েম 

তােদর উপর িবজয় হেত না পাির হেব শি� িদেয় তােদরেক পরা� করেত পারব না। িতিন 

এরপর বেলন, ‘ মেন েরখ!  েতামােদর সােথ স�ািনত েফেরশতাগণ আেছন েতামরা যা িকছু 

করছ তারঁা তা িলেখ রাখেছ। অতএব তােঁদরেক ল�া কেরা।’  ‘ আ�াহর রা�ায় েথেক 

আ�াহর সােথ নাফরমািন কর না।’   

‘আর বল না’  এিট গুরু�পণূর্ কথা,  আর েতামরা বল না েয আমােদর দুশমন আমােদর েচেয় 

িনক�ৃ,  তারা িকছুেতই আমােদর উপর িবজয়ী হেত পারেব না। যিদও আমরা েগানাহ কির। 

আমরা যিদ শিরয়েতর উপর আমল নাও কির তবুও এই বািহনী আমােদর উপর জয় লাভ 

করেত পারেব না। ভাই আমরা েতা মুজািহদ। আমরা মুজািহেদর ি�কার লািগেয়িছ। আমরা 

�াে� নাম িলিখেয়িছ। বয্স,  আমরা মুজািহদ। আমােদর উপর েক জয়ী হেব? । এটা হেত 

পাের না। দুশমন আমােদর উপর জয়ী হেত পারেব না যিদও আমরা েগানাহ কির। 

 

ওমর রা.  বলেছন,  কখনও মেন কেরা না েয দুশমন আমােদর উপর িবজয়ী হেত পারেব না,  

যিদও আমরা েগানাহ কির।  

এরপর িতিন বলেছন,  ‘ কারণ কত স�দােয়র উপর তােদর েচেয় িন� ে�ণীর েলােকরা জয় 

লাভ কেরেছ। েযমন বিন ইসরাইেলর উপর মূিতর্পজূারী কােফরেদর চািপেয় েদওয়া হেয়িছল 

যখন তারা আ�াহর নাফরমািন কেরিছল। তারা তােদর জনপেদর অিলগিলেত ঢেুক পেড়িছল। 

আর তা িছল ( আ�াহর)  অবশয্�বী �িত�িত।’  বিন ইসরাইল যখন আ�াহর নাফরমািন 

কেরিছল তখন আ�াহ তােদর উপর ঐ সমেয়র িন�ে�ণীর কােফর মূিতর্পজূারীেদর চািপেয় 

িদেয়িছেলন। আর তারা বিন ইসরাইেলর ঘরবািড় �ংস�েপ পিরণত কেরিছল। 

 

েতা এভােব,  যিদ েকান দল আ�াহর নাফরমািন কের তেব আ�াহ েস দেলর উপর তােদর 

েচেয় িন�ে�ণীর কােফরেক চািপেয় িদেবন। আপনারা এটা বুঝেবন না,  আমরা মুজািহদ। 

আমােদর উপর শুধু ঐ েলাকেদর চািপেয় েদওয়া হেব যারা আমােদর েচেয় েনককার। িনয়ম 

এটা নয়। আমরা যিদ েগানাহ েথেক েবেচ না থািক,  আমরা যিদ শিরয়েতর কথা মেন না 

রািখ,  আমরা যিদ ইলম ও সু�াহ মেত না চিল,  আ�াহর নাফরমািন করেত থািক এবং 

অনয্ায় কির তেব আ�াহ আমােদর উপর ঐ েলাকেদর চািপেয় িদেবন যারা আমােদর েচেয় 

অেনক খারাপ।  

 

আমার ভাইগণ!  আমরা িজহাদী দলগুেলা পিৃথবীর েয �ােন পিরি�িতর িশকার হেয়িছ। আমরা 

শােম িবপেদ পেড়িছ,  ইরােক িবপেদ আিছ,  পািক�ােন িবপেদ আিছ,  কেয়ক বছর পেূবর্ আমরা 

জািজরাতলু আরেব িবপেদ পেড়িছলাম। আমােদর �রণ রাথেত হেব,  যত িবপদই এেসেছ তা 
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দাওয়াত ও িজহাদী কােজর কারেণ নয়। বরং এসব িবপদ দাওয়াত ও িজহােদর মানহােজর 

উপর আমল না করার কারেণ হেয়েছ। এ িবপদগুেলা আমােদর েগানােহর কারেণ হেয়েছ। 

এসব আমােদর দাওয়াত ও কেমর্ �িট হেয় যাওয়ার কারেণ হেয়েছ। একারেণ আমরা আ�াহর 

এ দীিন রা�ার বদনােমর কারণ হেয় আিছ। তাই আমােদর িনেজেদরেক সংেশাধন করেত 

হেত। আমােদর ভলু �াি� ও েগানােহর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

  

েদখনু,  এ উ�েতর মেধয্ আ�াহ যােদর �ারা কাজ িনেয়েছন,  যােদর কারেণ উ�ত মযর্াদাবান 

হেয়েছ আ�াহ ইসলােমর নাম আেলািকত কেরেছন তারঁা িনেজেদর আমেল অেনক যৎনবান 

িছেলন। 

সালাহুি�ন আইয়যু্বী রহ.  স�েকর্ বলা হয়। িতিন রােত উঠেতন এবং িনেজর ৈসিনকেদর 

েদখােশানা করেতন। িতিন েদখেতন,  েকাথাও এমন েকান ৈসিনক েনই েতা,  আগামী কাল 

হামলা হেব অথচ েস শুেয় ঘমুাে�। ইবাদত করেছ না? !  বলা হয়,  িতিন এক তাবুঁর কােছ 

আসেলন। এবং েদখেলন েসখােন এক মুজািহদ ঘিুমেয় আেছ,  িতিন সােথ সােথ সব 

মুজািহদেক েসখােন ডাকেলন। এবং বলেলন,  পরাজয় এখান েথেক আসেব। এই তাবুঁ েথেক 

পরাজয় আসেব। েকন?  কারণ েস আ�াহর কােছ চাে� না। কারণ েস ঘিুমেয় আেছ। কারণ েস 

ইবাদত করেছ না। অথচ েসটা নফল ও মু�াহাব ইবাদত। িক� যারা আ�াহর ৈনকটয্শীল 

বা�া যিদ তােঁদর নফল ও মু�াহাব আমল ন� হয় তেব তারঁা এতটা েপেরশান হেয় যান,  

েযন তারঁা েগানাহ কের েফেলেছন। এ কারেণই আ�াহ তােঁদর �ারা দীেনর সাহাযয্ িনেয়েছন। 

তােঁদরেক এত বড় মযর্াদা দান কেরেছন।  

 

আমার ভাইগণ!  এ বা�বতাও েতা আমেদর সামেন আেছ। আমােদর �রণ রাখেত হেব,  

বািতেলর কােছ যত শি�ই থাক না েকন। তােদর কােছ েয পিরমান যু�া�ই থাক না 

েকন, তারা হল অ�কােরর মত। তারা িক?  তারা অ�কার। অ�কােরর িনজ� েকান বা�বতা 

েনই। যখনই আেলা �ালােনা হেব অ�কার তখনই িনেজ িনেজ িবদায় িনেব। আেলা না 

থাকােক েতা অ�ার বেল। েযখােন আেলা থােক না,  মানষু বেল েসখােন আধঁার। আর 

েযখােনই আেলা আসেব েসখান েথেকই আধঁার েশষ হেয় যােব। এটাই হে� হক ও বািতেলর 

উদাহরণ। যখন হক আসেব,  এবং তা �কতৃ অেথর্ হক হেব। েস হেকর দাওয়াত ও কেমর্ 

এবং আ�াহর সােথ স�েকর্ শি� থাকেব তখন এটা হেতই পাের না েয বািতল তার সামেন 

িটেক থাকেব। আজ পািক�ােন এবং েযখােনই বািতল িবজয়ী আেছ তার কারণ এিটই। �কতৃ 

অেথর্ হক েনই। যিদ হক আেস,  আমােদর আমল,  অ�র,  আমােদর িভতর বািহর,  আমােদর 

দাওয়াত ও কেমর্ যিদ আ�াহর উে�শয্ মেত কাজ করেত পাির তেব �রণ রাখনু,  অিতসৎতর 

বািতল খতম হেয় যােব। এটা হেতই পাের না েয বািতল তার সামেন িটেক থাকেব। বািতল 

এমিনেতই খতম হেয় যােব। কারণ আ�াহ েতা বেলেছন,  

 
َوَال هَتُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنني   

েতামরা দুঃিখত হেয়া না,  েতামরা হীনবল হেয়া না েতামরাই িবজয়ী হেব যিদ েতামরা মুিমন 

হও। 
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আস-সাহাব িমিডয়া েথেক �কািশত উ�াদ হািফজাহু�াহ’র িভিডও বয়ান েথেক আন নাসর িমিডয়া কতৃর্ক 

বাংলায় অনুবাদ করা হেয়েছ। 

িজলহজ ১৪৪০ িহজরী েমাতােবক আগ� ২০১৯ ইংেরিজ  

 


